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مغازه جگر�3 
با تمام لوازم
واقع در بلوار پيروزى

 با موقعيت بسيار عالی 
واگذار می گردد

٠٩٣٥٧٣١٥١٢٤
٩٥٣٦٣٧١٩/ ل

سوپرمار3ت با موقعيت 
عال� در بلوار معلم

واگذار می گردد
٠٩١٥٩٦٧٧٨٣٢

٩٥٣٦٣٤٢٩/ ف

واگذار� �ا شرا3ت در 
فست فود به قيمت 3ارشناس�

محدوده هفت تير
٠٩٣٥٥٥٧٣٥١٥

٩٥٣٦١٣٩٧/ ف

مغازه پوشاt زنانه
در حال کار واگذار می گردد 

فورى
٠٩٣٣٠٢٨٧٨٢٦

٩٥٣٦٠٩٧٦/ ف

٩٥٣٦٣٤٦٥/ ف

سوپر مار3ت فعال
موقعيت عالی با تمام لوازم واگذار 

می شود ١ م رهن +٣۵٠ اجاره 
٠٩١٥٩٧٥٦٠٣٣

 واگذار� ها�پر
 به علت استخدامی 

با موقعيت مکانی فوق العاده
 ٠٩٠٣٩٧١٠٢٢٩

٩٥٣٦٣٦٠٩/ ف

�= آشپزخانه 
فعال

با کليه امکانات 
با موقعيت عالی 
به علت مهاجرت 
آماده واگذارى 
می باشد فورى 
(١٠٠متر سالن +

 ١۵٠متر آشپزخانه)
 ٣٧٩٢٠٠٠١

٠٩٣٥٢٨٧٨٠٦٢
٩٥٣٦٣٧٠٧/ ل

٩٥٣٦٠٦٧٢/ م

راه انداز� انواع فست فود 
حرفه ا� در 3وتاه تر�ن زمان 

و با کمترین هزینه 
٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

3ليه لوازم سوپر 
به صورت �Kجا

واگذار می شود فی توافقی
٠٩٣٥٣٦٦٠٠٧٢

٩٥٣٦٣١٦٤/ ف

امتياز واگذار� �= شغل
با درآمد ماهيانه ٨ ميليون
 بدون سرمایه قيمت ٧ م

٩٥٣٦٢٢٧٣/ ل٠٩٠٣٨٧٩٤٢٧٢

لبنيات 
با ۵ سال سابقه واگذار یا 
معاوضه با خودرو می شود 

٩٥٣٦٣١٣٣/ ف٠٩٣٦٩٢٩٥١٩٤

چلوكباب� بيرون بر
درحال كار دربهترین منطقه 

هاشميه واگذار می گردد.فورى
٠٩١٥٣٢١٩٦٧٩

٩٥٣٦٢٠٥١/ ق

آشپزخانه درحال 3ار 
با موقعيت عالی حاشيه 

فدایيان اسالم واگذار می گردد
٠٩١٥١٠٠١٦٠١

٩٥٣٦٣١٣٢/ ر

 سوپرمار3ت 
واقع درامامت موقعيت مکانی 
عالی فروش زیادواگذارميگردد

٠٩٠١٠٥٥١٩٠٥
٩٥٣٦٣٢٣٩/ ل

واگذار� سوپرمار3ت 
با سابقه چند ساله حاشيه بلوار 

فرهنگ نزدیک پل هاشميه 
٣٦٠٨٠١٦٨

٩٥٣٦٣٤٧٩/ ف

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٣٦٢٥١١/ ط

خر�د �خچال مغازه
جدید و قدیم به قيمت باال نقد

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

 خر�د و فروش عادالنه 
�خچال ها� خم، ا�ستاده 

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

٩٥٣٦٢٥٢٤/ ط

خر�د و فروش �خچالها� مغازه
ایستاده،خم،ویترینی،فریزر قيمت باال

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

بهتر�ن خر�دار�خچال   
ویترینی،ایستاده و فریزر مغازه  

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

خر�دار واقع�
و  ایستاده  ویترینی،  یخچالهاى 
فریزرهاى درب شيشه اى با باالترین 

٩٥٣٥٨٣٧١/ فقيمت ٠٩١٠٥٥٣٠٧٣٩

تهران جين 
توليد و پخش شلوارل� و 3تان 
زنانه و مردانه درجه یک جهت 
ارزان سراها یا ٣٨ فروشها... 

مشهد و استان خراسان 
آدرس: مشهد،کوهسنگی 

بين بهشتی ٣۵ و٣٧
٣٨٤٧٢١٦٠-٠٩١٥٣٠٠٧٣٣٠

توليد� مارال -عباس�
٩٥٣٥٠٦٥٧/ ط

قابل توجه 3ليه 
 tپوشا �فروشگاه ها
که قصد انصراف از شغل 
خود را دارند کليه اجناس 
شما را به صورت منصفانه 

و نقدا خریداریم 
 ٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥
٠٩١٥٣١٣٦٥٢٠

٩٥٣٥٤٤٩٨/ ف

٩٥٢٩٢٢٥٦/ ف

قابل توجه 
کليه فروشگاه هاى پوشاک که 
قصد انصراف از شغل خود را 
دارند کليه اجناس شما را به 
صورت عمده نقدا خریداریم 

٠٩٣٥٠٦١٤٦٩٣

پوشاt ز�رف� 
را از ما بخواهيد !؟

فروشندگان محترم پوشاک انواع 
لباسهاى فانتزى زنانه از جنس 
ویسکوز درجه یک و پوشاک 

تهران زیرفی را بانازلترین قيمت 
از ما بخواهيد- توليدى شایان

٠٩١٥١٠٠٠١٤٠
٩٥٣٦٠١٣١/ ل

٩٥٣١٨٣٢٧/ پ

 مر3ز اقامت� الهوت 
 کمپ ترک اعتياد 

با مجوزرسمی ازسازمان بهزیستی
 (کادر تخصصی، پزشک، روانشناس)

درمان انواع مواد مخدر 
قاسم آباد - فالحی ۴

بين شهيد حسينی٣ و ۵  
 شفيعی ٠٩١٥٨٠١٣٣٩٤ 

٣٥٢١٠٧٨٠

درمان اعتياد امين سالمت 
 صبحها ٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ 

بين سيدرضی ٢٧ و٢٩ پالک ٢٣
 ٣٦٠٨٨١٥٤

٩٥٣٥٣٩٤٣/ ق

3مپ رها�� گلمKان 
ما در حال انجام سخت ترین 

کار دنيا هستيم
بازسازى یک انسان
 با کمترین هزینه 

همراهی بيمار از درب منزل 
٠٩١٥٩٨٠١٧٦٢
٠٩١٥٥١٢٩٩٥٦

٩٥٣٣٩٤٢٠/ ش

٩٥٣١٠٩٥٩/ پ

3مپ ره �افتگان
با مجوز بهزیستی خراسان رضوى 

با تيم کامل پزشکی
 امکانات رفاهی تفریحی مناسب

 حداقل قيمت- جاده سنتو 
روبروى نيروگاه طوس (چهارفصل) 

خيابان انقالب- پالک ١٨
ناصرى ٠٩١٥٣١٨٩٥٩٧ 

 ٠٩١٠٥٥٥٩٥٩٧
٣٢٦٧٣٦٥٢

درمان اعتياد آبتين
درمان نگهدارنده و سم زدایی با

متادون و بوپرنورفين
قاسم آباد ، نبش اماميه ٣
پذیرش صبح ها:   ١٢-٩
www.Abtintac.com 

 ٣٦٦١٤٥٢١-٣٦٦١٤٣١٦
٩٥٣٥٦٣٥٩/ ل٠٩١٥٤٠٨٢٥٩٩

٩٥٣٥١٠٢٨/ م

مر3ز بستر� ره پو�ان
با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی 

کادر متخصص ،پزشک 
روانشناس، مدد کار ،مشاور خانواده 

جلسات گروه درمانی

 ٠٩١٥٤٤٠٧٤٥٨
٠٩٠١٩٨٢٣٢٩١

بلوار پيروزى -بين پيروزى ۶ 
و٨-پالک ٢٢٢

٩٥٣١٩٩٠١/ ب

مشاوره را�گان 
خانواده

 
٣٨٤٦٢١٥٢

٠٩٣٦١٣٨٤٣٤١

مشاوره خانواده 
 (طالق- ازدواج) درمان 

اضطراب، افسردگی و سواس
 ٣٨٤٦٢١٥٢-٠٩٣٦١٣٨٣٣٤١

٩٥٣١٩٩٤٥/ ب

٩٥٢٧٧٤٧٠/ پ

مركز تخصص�
 دكتر ابراهيم�
 متخصص روان شناسی

روانكاو ، استادیار دانشگاه 
روان درمانی و مشاوره كليه 

مشكالت رفتارى ، روانی 
خانوادگی،  ازدواج ، كودكان 

 اعتياد ، تحصيلی، روان بدنی 
(فشار خون، تپش قلب، گوارش 

ميگرن) هيپنوتيزم و هيپنوتراپی 
 افسردگی، وسواس، طالق 

 ٣٨٦٥٠٩٥٦
صياد شيرازى ١٣ نبش چهارراه دوم 

پرستار� سفيدباالن 
ویزیت،فيزیوتراپی،خدمات 

پرستارى،مراقبت و نگهدارى در 
منازل و بيمارستانها،اجاره تجهيزات 
پرستارى و پزشکی،تست و درمان 

زردى نوزادان(فوتوتراپی) 
بين عبدالمطلب١٢و١۴

پالک١٩٨،جنب موسسه ثامن 

٩٥٣٥٨٣٥١/ پ
٣٧١٢٧١٣٧

سالن ز�با�� گل آب�
کليه خدمات زیبایی ۵٠% تخفيف

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥٣٦٠١٠٣/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

Aپنجاه درصد تخفي
هدیه ما به شما 

جدیدترین خدمات زیبایی
٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠-٣٧٦٠٤٧٦٥

٩٥٣٥٠١٤٠/ پ

 تخفيA ٥٠% 3ليه خدمات
اپيالسيون، انواع ها�ال�ت
هاشور- محدوده بلوار سجاد

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

تخصص� رنگ و مش 
کوتاهی و ميکروپيگمنتيشن

٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠
زیبایی پرین- بلوار فردوسی

٩٥٢٨٧٩٥٦/ ف

٩٥١١٤١٩٦/ پ

خدمات ابرو هاشور
چشم و ...  با متد جدید 

ميکرو پيگمنتيشن 
با تجربه ١٢ساله 

توسط ليسانسيه پرستارى 
پارسانا (سجاد) 
همراه با آموزش

٠٩١٥٦٦٦٧٧١٧

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

20%off
مرکز تخصصی اپيالسيون 

گلستان - کوثر
٩٥٣٢٠٧٣٥/ د٠٩٣٥٠٥٨٠٩٢٢

مر3ز اپيالسيون گل آب� 
تخفيف ویژه اسفندماه سونيا

٣٨٨١٣١٩٤
٩٥٣٥٠٤٨٤/ ف

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

اپيالسيون
اداره  رسمی  مجوز  و  مجرب  کادر  با   
 ٨ از  تعطيل  روزهاى  حتی  بهداشت 
صبح الی ٨شب ٠٩٣٣٠٤٥٠٧٣٠

٩٥٣٦٠١٣٥/ ف

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

٩٥٣٤٨١٤٢/ ق

مر3ز نيKان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

آر�اگستر
از  نگهدارى  جهت  خانم  نيروى  اعزام 
سالمند و خردسال شما با ضمانت کتبی
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٢٧/ ل

مر3ز خير�ه سالمندان 
توحيد گلمKان 

(داراى رتبه درجه یک
 زیر نظر بهزیستی ) 

آماده پذیرش سالمندان مرد به 
صورت شبانه روزى می باشد

٣٨٣٥٥٠٨٧-٠٥١
٣٨٣٥٦٠٨١-٠٥١

٩٥٠٩٨٩٥٣/ ش

خدمات 3امل 
سالمندان   

٠٩١٥١١٠٩٧٠٥
٩٥٣٤٤٥٨٤/ ف

مجتمع آفتاب
اعزام نيروى خانم جهت نگهدارى 
از سالمند و کودک شما در منزل

٣٦٦٣٩٨١٧-٣٦٦٣٣٤٦٩
٩٥٣٥٣٤٣١/ ل

٩٥١٤١٩٩٣/ م

مهرگستران
اعزام نيرو  

 جهت نگهدارى از کودک، 
سالمند بيمارو امور منزل 

٤-٣٨٤٦٤٨٩٣
٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

پذ�رش و نگهدار� از سالمندان
شما با بهترین خدمات در سالمندان 
آشيان مهر- فکورى ١٩-نسترن ٩
٠٩١٥١٠٣٢٥٨٥-٣٨٦٥٧٤٤٢

٩٥٣٥٥٠٣٦/ پ

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

 �مر3ز نگهدار
سالمندان ماهان 

کوهسنگی ۴ پالک ٢۴ 
مراقبت هاى ویژه پرستارى 
مالقات ٢۴ ساعته دسترسی 

آسان به بيمارستان هاى قائم 
و امام رضا مجهز به آمبوالنس 

ارائه خدمات پزشکی و 
پرستارى در منزل 

٣٨٥٥٩٠٥٤
٣٨٥٥٨٨٨٢

٠٩١٥٥١٤٣١٢٣
مدیریت: مسعود تقيان

٩٥٣٥٠٥٤٧/ ف

مد�ر�ت پزش=
.wwwسالمندان امام رضا (ع) 
salmandanemamreza.com
مقابل پيروزى۵۶ ٣٨٨٣٨٨٣٩

٩٥٣٥٢٤٣٩/ ل

٩٥٣١٥٩٣٦/ ف

فرشتگان خانواده
مراقبت از سالمند در منزل 

ارائه خدمات پزشکی، پرستارى

 و فيزیوتراپی در منزل 
بامجوز بهزیستی 

(٣خط) ٣٨٤١٧٧٦٨

سالمندان گلستان
تحت نظارت بهزیستی با بهترین شرایط 
آماده پذیرایی از مادربزرگان ارجمند

٠٩١٥٥١٦٠٦٩١ می باشد
٩٥٣٤٨٤٢٥/ ل

٩٥٣٣٢٤٨٩/ ق

سالمندان بصيرت 
با ارائه خدمات توانبخشی جهت 
مراقبت از سالمندان شما سجاد

٠٩١٢١٤٨٨٧٦٧نبش مرجان٨

سرا� بهشت مهر
ارائه خدمات پرستارى ، اعزام 

مراقب جهت نگهدارى از سالمند 
و بيمار و کودک در منزل 

 ویزیت اوليه بيمار و سالمند رایگان 
بانظارت معاونت درمان

 ٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٧٤٧/ ل

 آشپزخانه 
عروس بهار 

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶٢٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶٢٠٠

فرمانيه- مجيدیه- سجادیه
 قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧

٣٥٥٩٣٤٤١
٩٥٢٠٠٦٣٦/ ق

 � آشپزخانه و غذا
آماده َمشت�

 آماده پذیرایی از کليه مجالس 
شما هستيم 

با کيفيت باال و قيمت مناسب 
(پخت شله)

نوشابه، ماست و ظروف رایگان
٣٣٤٤٢٠٢٤

 ٠٩١٥٨١٩٣٠٢٩
٩٥١٩٨٥٧٢/ ق

 ساندو�چ
 اگرني= ارگاني=
 نبش چهارراه بيسيم
٣٨٥١٢٨٠٦ 

٩٥٢٩٦٨٥٢/ م

مجر� و مداح
مجالس ترحيم شما  
باقرى ٠٩١٥٣١٣٣٨٩٩

٩٥٣٥٩٨٢٠/ پ

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٣٥١٩٧٩/ م

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

تشر�فات و ازدواج آسان 
شرکت پيوند شادى 

٠٩١٥٢١٦١٣٤٦
٩٥٣٥٦٨٠٧/ ف

مجالس و مراسم

پزش�K و ز�با��

tپوشــا

آشپزخانه و غذا� آماده

آرا�ش و ز�با��

ترt اعتياد

برگزار 3ننده مراسم

�خچــــــال

tپوشا

خدمات روانپزش�K و 
روانشناس�

نگهدار� 3ودt و 
سالمند

سا�ر خدمات درمان�
�Kو پزش

اپيالسيون

٩٥١٨٣٠١٦/ م


